Nieuwsbrief

Jaargang 2 wk 22
29 mei 2012

RKSV Meterik
Kalender
Kantinediensten
29 mei
30 mei
1/2 juni
3 juni
6 juni
16 juni
9-10 aug

: Teamindeling ABC
: Teamindeling DEF
: F-weekend
: Familie Vrienden Toernooi
: Jaarvergadering jeugd
: BBQ jeugdleiders/trainers
: Sport & Spel dagen

02-06
09-06
16-06
23-06
30-06
07-07

Algemeen

Robert
Geert
Ico
Marièl
Saskia
Marieke

Jeugdvoetbal

Mocht je willen stoppen met voetballen dan dien
je zelf contact op te nemen met Marièl, zodat
indien nodig overschrijving verzorgd kan worden.
Wil je juist bij ons komen voetballen dan kun je je
aanmelden via het aanmeldingsformulier op de
website. Je mag ook bellen of mailen naar
Marièl, tel. 3987522 of secretaris@rksvmeterik.nl

Jaarvergadering afd. Jeugd
De jaarvergadering is gepland op
woensdag 6 juni in de kantine van
Sportpark de Vonckel.
Volgens de huidige teamindeling
worden de volgende spelers verwacht:

Tijdens het jeugdtoernooi zijn nog twee prijzen
niet afgehaald. Het betreft nummer 853 en 957.
Neem contact op met Marièl zodat we de
gewonnen prijs nog kunnen uitreiken.

F spelers : 18:30 - 19:00
D-E spelers : 19:15 - 19:45
ABC spelers : 20:00 - 20:30

FamilieVriendenToernooi

Op deze vergadering wordt tevens de
nieuwe teamindeling bekend gemaakt
voor het komende seizoen.

Op zondag 3 juni 2012 houden we weer het
FamilieVriendenToernooi. Aanvang van de
wedstrijden is om 10:00 uur. De finale staat
gepland rond 17:30 uur. U bent van harte
welkom om de spelers aan te komen moedigen.

Alle jeugdleden hebben inmiddels een
uitnodiging ontvangen met meer informatie.
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Sporter van het jaar
Seizoen 2011/2012
Een verenigingsmens dat met hart en ziel
klaar staat voor rksv meterik.
Weinigen kunnen bogen op zo’n staat van dienst.
Al 30 jaar lid en 30 jaar actief sporter.
Na een gedegen jeugdopleiding al 22 jaar actief bij de senioren.
Waarvan 15 jaar in het 1ste,, met zo’n 450 Wedstrijden in de benen.
Diverse jaren actief als trainer/coach bij de jeugd.
Ook bestuurlijk wordt een steentje bijgedragen
en dat al 17 jaar.
Enkele kenmerken:
Zorgt voor aanvoer maar kan ook aanvoeren.
Rustig en degelijk.
Fanatiek en gedreven.
Een groot doorzettingsvermogen gepaard met een zuiver schot.
Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken want heeft al zeker 10 trainers
versleten.
Een sporter met ballen dus!!

Sportvrouw van het jaar
Wilma tacken
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